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Обчислено тиск металевого водню як функцiї густини та температури в широкому дiяпа-
зонi їхнiх значень. Розгляд базується на моделi майже вiльних електронiв. Для знаходжен-
ня термодинамiчних потенцiялiв металевого водню використано теорiю збурень за електрон–
протонною взаємодiєю. Електронну пiдсистему розглянуто в наближеннi випадкових фаз iз
урахуванням обмiнної взаємодiї й кореляцiй електронiв провiдности в наближеннi локально-
го поля. Протон-протонну взаємодiю враховано в наближеннi твердих сфер. Єдиним пара-
метром теорiї є дiяметр твердих сфер. Для його обчислення використано парну ефективну
електрон–протонну взаємодiю, що залежить лише вiд характеристик електронної пiдсисте-
ми. При чисельних розрахунках термодинамiчних характеристик металевого водню взято до
уваги внески нульового, другого i третього порядкiв теорiї збурень за електрон–протонною
взаємодiєю. Внесок третього порядку виявився досить суттєвим, але в усьому розглянутому
iнтервалi температур i тискiв вiн є значно меншим за внесок другого порядку. Проаналiзова-
но багато чинникiв, що впливають на результати чисельних розрахункiв. Тиск у металевому
водню виявився монотонно зростаючою функцiєю густини й температури. Значення тиску,
отриманi для температур i густин, характерних для умов одержання металевого водню в зем-
них умовах, з високою точнiстю збiгаються з вiдповiдними значеннями, якi наводили автори
вiдкриття металевого водню.
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I. ВСТУП

Iз практичного погляду водень цiкавий тим, що є
найбiльш поширеним елементом у Всесвiтi. На водень
у металевому станi припадає основна частина маси
планет Сонячної системи. З теоретичної точки зо-
ру металевий водень є унiкальним об’єктом, оскiльки
це єдиний метал, для якого електрон–йонна взаємо-
дiя вiдома точно, оскiльки це кулонiвська взаємодiя.
Ця обставина дає змогу розрахувати всi властивостi
з використанням мiнiмальної кiлькости спрощуваль-
них припущень i з максимальною точнiстю. Однак є й
ускладнювальна обставина. Вона полягає в тому, що
кулонiвська взаємодiя не є слабкою. Цей факт доб-
ре вiдомий у теорiї електронного газу. Одне з фун-
даментальних наближень теорiї електронного газу —
наближення випадкових фаз — вiдповiдає наближе-
ному пiдсумовуванню всього ряду теорiї збурень за
кулонiвською електрон–електронною взаємодiєю.

Можливiсть iснування металевого водню вперше
була передбачена в 1935 роцi [1]. Уважалось, що при
високих тисках водень має перейти iз двоатомного мо-
лекулярного стану iзолятора в одноатомний стан з ме-
талевою провiднiстю. Реальне вiдкриття металевого
водню з детальним дослiдженням залежности елек-
тричного опору вiд тиску й температури вiдбулось у
1996 роцi [2]. При цьому молекулярний водень у рiдко-
му станi пiддавався ударному стисканню до високих
тискiв у дiяпазонi 0.93–1.80 Mбар при температурах

2200–4400 K. При тиску 1.4 Мбар i температурi 3000 K
спостерiгався перехiд метал–дiелектрик iз коефiцiєн-
том електроопору металевої фази 500 мкОм см. Далi
в дiяпазонi тискiв 1.4–1.8 Мбар i температур 3000–
4400 K електричний опiр майже не змiнювався. Фак-
тично мова йшла про перехiд метал–напiвпровiдник,
оскiльки заборонена зона в молекулярному воднi не
зникла, а зменшилась з 1.5 еВ до 0.3 еВ, практично
зрiвнявшись iз температурою зразка.

Тепер вивчення рiвноважних властивостей метале-
вого водню ведеться широким фронтом [3–6]. Знач-
ною мiрою важливiсть таких дослiджень полягає в
тому, що, з огляду на екстремальнi умови iснування
металевого водню в земних умовах, вимiрюваними є
невелика кiлькiсть його рiвноважних характеристик,
наприклад, густина й температура. Така ж важлива
характеристика металевого водню, як тиск, уже є об-
числюваною характеристикою. Важливою рисою до-
слiдження рiвноважних властивостей металевого вод-
ню є використання моделi майже вiльних електронiв.
Її ми використовували i для розрахункiв електропро-
вiдности металевого водню [7]. У цiй статтi ми також
вважатимемо, що водень перебуває в справдi мета-
левому станi з нульовою забороненою зоною, а не в
експериментально спостережуваному напiвпровiдни-
ковому станi з шириною забороненої зони 0.3 еВ. Та-
кий стан реалiзується або при бiльшому тиску, або
при вищих температурах. Зауважимо, що ядро Юпi-
тера з радiусом, який дорiвнює половинi радiуса пла-
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нети, складається з водню, що перебуває пiд тиском
3–40 Мбар i температурi 10000–20000 К.

II. МОДЕЛЬ I ГАМIЛЬТОНIЯН ЗАДАЧI

Уважатимемо, що водень пербуває в невпорядкова-
ному атомарному станi й всi його електрони колек-
тивiзованi. Тодi гамiльтонiян електронної пiдсистеми
металевого водню можна взяти у виглядi, подiбному
до простих рiдких металiв

H = Hi + He + Hie. (1)

Значною мiрою така модель прийнятна i при на-
явностi поряд iз атомарним воднем i молекулярно-
го водню. Через електронейтральнiсть молекул вод-
ню взаємодiя електронiв iз молекулами водню суттє-
во менша за їх взаємодiю з протонами. Тiєю ж мi-
рою взаємодiя молекул водню мiж собою i з прото-
нами менша за протон–протонну взаємодiю. Анало-
гiчно до металiв електронний газ уважатимемо ви-
родженим, а протонну пiдсистему невпорядкованою
i статичною. Гамiльтонiян протонної пiдсистеми має
особливо простий вигляд, оскiльки протон–протонна
взаємодiя практично на всiх вiдстанях є кулонiвсь-
кою. Його точний вигляд такий:

Hi = H0i + Hii. (2)

Перший член у правiй частинi

H0i =

N
∑

n=1

Tn (3)

описує кiнетичну енерґiю протонiв, другий —

Hii =
1

2V

∑

q

V (q)[ρi(q)ρi(−q) − N ] (4)

кулонiвську енерґiю їх взаємодiї. Тут V — об’єм сис-
теми; N — кiлькiсть протонiв у системi, що збiгається
з кiлькiстю електронiв; Tn — кiнетична енерґiя n-го
протона;

V (q) = 4πe2/q2 (5)

— фур’є-образ кулонiвської взаємодiї;

ρi(q) =

N
∑

n=1

exp(−iqRn) (6)

— фур’є-образ густини протонiв, Rn — радiус-вектор
n-го протона. Для досить високих температур систе-
ми протонну пiдсистему можна вважати класичною.
У цьому випадку густина протонiв буде функцiєю, а
не оператором. Точний вигляд гамiльтонiяна елект-
ронної пiдсистеми аналогiчний вигляду гамiльтонiяна
йонної пiдсистеми. Натомiсть, при всiх розглянутих
температурах електронний газ є сильно виродженим

i його поведiнка є суттєво квантовою. Використову-
ючи наближення майже вiльних електронiв, для його
опису доцiльно використати представлення вторинно-
го квантування за плоскими хвилями. У цьому разi

He = H0e + Hee, (7)

де перший член у правiй частинi

H0e =
∑

k

εka+
k ak (8)

описує кiнетичну енерґiю електронного газу, другий

Hee =
1

2V

∑

q

V (q)[ρe(q)ρe(−q) − N ] (9)

— кулонiвську енерґiю їх взаємодiї. Тут a+
k , ak — опе-

ратори народження i знищення електронiв у станi з
хвильовим вектором k;

εk = ~2k2/2m (10)

— енерґiя вiльного електрона, m — його маса;

ρe(q) =
∑

k

a+
k ak+q (11)

— фур’є-образ оператора електронної густини; N —
оператор кiлькости електронiв. Оскiльки для вибра-
ної моделi енерґiя електрона не залежить вiд його спi-
ну, то надалi пiдсумовування за спiновими станами
електронiв будемо виконувати, явно його не зазнача-
ючи, разом iз пiдсумовуванням за значеннями хви-
льового вектора k, враховуючи, що в кожному станi
зi заданим значенням цього вектора можуть пербува-
ти два електрони.

Гамiльтонiян, що описує кулонiвську взаємодiю
електронiв iз протонами, має такий вигляд:

Hie = −
1

V

∑

q

V (q)ρi(q)ρe(−q). (12)

Оскiльки надалi нам доведеться розглядати всi внес-
ки в гамiльтонiян системи окремо, то доцiльно спрос-
тити кожний, ураховуючи електричну нейтральнiсть
системи, що забезпечує її стiйкiсть. Цю обставину лег-
ко враховувати у вихiдному гамiльтонiянi через вiд-
сутнiсть у кожнiй сумi доданка з q = 0. Результат
такої процедури дає змогу так iнтерпретувати кож-
ний внесок у гамiльтонiян системи. Гамiльтонiян про-
тонної пiдсистеми тепер ураховує, крiм кулонiвської
протон–протонної взаємодiї, також взаємодiю прото-
нiв iз рiвномiрно розподiленим у просторi компен-
сувальним вiд’ємним зарядом електронiв. Гамiльто-
нiян електронної пiдсистеми враховує, крiм кулонiв-
ської електрон–електронної взаємодiї, також взаємо-
дiю електронiв iз рiвномiрно розподiленим у просторi
компенсувальним додатним зарядом протонiв. Такий
опис електронної та протонної пiдсистем забезпечує
електричну стiйкiсть кожної з них окремо.
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III. ВНУТРIШНЯ ЕНЕРҐIЯ

Внутрiшню енерґiю системи можна отримати усе-
редненням гамiльтонiяна за канонiчним ансамблем
Ґiббса

E = 〈H〉 = 〈Hi〉 + 〈He〉 + 〈Hie〉 . (13)

Особливо простий результат одержуємо для внеску в
енерґiю протонної пiдсистеми

E0i = 〈H0i〉 = N
3

2
kBT, (14)

Eii = 〈Hii〉 = N
1

2V

∑

q

′

V (q)[Si(q) − 1]. (15)

Штрих бiля знака суми означає вiдсутнiсть доданка
з q = 0, T — абсолютна температура систем. Остан-
нiй внесок називається енерґiєю Маделунґа, i точнiсть
його обчислення залежить вiд точности наближення,
використаного для статичного структурного фактора
протонної пiдсистеми

Si(q) =
1

N

〈

ρi(q)ρi(−q)
〉

− N∆(q). (16)

При використаннi точного гамiльтонiяна системи з
усередненням за канонiчним ансамблем добутку двох
фур’є-образiв протонної густини виписаний вираз для
енерґiї Маделунґа є формально точним. Вiдсутнiсть
доданка з q = 0 у виразi для енерґiї Маделунґа ро-
бить несуттєвим другий доданок, що мiстить символ
Кронекера ∆(q), у правiй частинi останнього виразу.

Енерґiю електронної пiдсистеми й енерґiю взаємодiї
електронної i протонної пiдсистем зручно розглядати
разом. Їх суму — енерґiю основного стану електрон-
ного газу в полi протонiв — можна записати рядом за
степенями електрон–протонної взаємодiї

Ee = 〈H0e〉 + 〈Hee〉 + 〈Hie〉 =

∞
∑

n=0

En. (17)

Своєю чергою, в кожному порядку за електрон–
протонною взаємодiєю вiдповiдний внесок слiд роз-
винути в ряд за електрон–електронною взаємодiєю.
Розгляньмо детальнiше член нульового порядку за
електрон–протонною взаємодiєю. Член нульового по-
рядку за електрон–електронною взаємодiєю — це кi-
нетична енерґiя iдеального електронного газу

E0e = 〈H0e〉 =
∑

k

εk

〈

a+
k
ak

〉

= 2
∑

k

εkn(k). (18)

Оскiльки функцiєю розподiлу iдеального електронно-
го газу за iмпульсами є функцiя розподiлу Фермi–
Дiрака, а остання при нульовiй температурi збiгається
з функцiєю Гевiсайда, то в атомних одиницях (атомнi
одиницi ми використовуватимемо й надалi)

E0e = N
3

5
εF = N

1.105

r2
s

. (19)

Тут ми ввели параметр неiдеальности Бракнера
rs = (3V/4πN)1/3, що дорiвнює радiусу сфери, об’-
єм якої збiгається з об’ємом системи, що припадає на
один електрон; εF — енерґiя Фермi. У першому по-
рядку за електрон–електронною взаємодiєю внесок в
енерґiю називається енерґiєю Гартрi–Фока. Щоб його
отримати, слiд урахувати внесок у гамiльтонiян сис-
теми вiд електрон–електронної взаємодiї

Eee = 〈Hee〉 = N
1

2V

∑

q

′

V (q)[Se
0(q) − 1], (20)

де як структурний фактор слiд eзяти структурний
фактор iдеального електронного газу [9]

Se
0(q) =

1

N
〈ρe(q)ρe(−q)〉0 − N∆(q), (21)

або

Se
0(q) =















3

4

q

kF
−

1

16

(

q

kF

)3

, q ≤ 2kF,

1, q > 2kF.

(22)

Тут kF — хвильовий вектор Фермi. У результатi пiсля
переходу вiд пiдсумовування до iнтеґрування у сфе-
ричнiй системi координат енерґiя Гартрi–Фока дорiв-
нює

EHF = −N
0.458

rs
a.o. (23)

Члени вищих порядкiв за електрон–електронною
взаємодiєю називаються кореляцiйною енерґiєю. Їх
урахування становить собою складну задачу. Вона
вимагає не тiльки точнiшого виразу для структурно-
го фактора електронного газу за рахунок електрон–
електронної взаємодiї, але й точнiшого виразу для
енерґiї окремих електронiв i їх функцiї розподiлу.
У цiй роботi використано iнтерполяцiйну формулу
Ноз’єра–Пайнса [9,10]

Ecor = N (−0.058 + 0.016 ln rs) a.o. (24)

Член першого порядку за електрон–протонною вза-
ємодiєю в енерґiї основного стану електронного га-
зу в металевому воднi вiдсутнiй, оскiльки електрон–
протонна взаємодiя є кулонiвською i внесок її нульо-
вої компоненти Фур’є в енерґiю буде вiдсутнiм через
електричну нейтральнiсть системи.

Члени другого й вищих порядкiв за електрон–
протонною взаємодiєю, так звана енерґiя зонної
структури, в позначеннях роботи [11] має вигляд

En =
N

V n

∑

q1,...,qn

Γ(n)(q1, . . . ,qn)V (q1) . . . V (qn)Si(q1, . . . ,qn)∆(q1 + . . . + qn). (25)
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Тут Si (q1, . . . ,qn) — n-частинковий структурний
фактор протонної пiдсистеми, який залежить лише
вiд координат протонiв i формально точно враховує
протон–протонну взаємодiю; ∆(q1 + . . . + qn) — сим-
вол Кронекера; Γ(n)(q1, . . . ,qn) — так званий елект-
ронний n-полюсник, який залежить тiльки вiд елект-
ронних степенiв вiльности i формально точно врахо-
вує електрон–електронну взаємодiю. Останнiй вираз є
формально точним, однак непридатним для конкрет-
них обчислень. Iснує декiлька варiянтiв наближеного
обчислення як електронних багатополюсникiв [12–15],
так i багаточастинкових структурних факторiв про-
тонної пiдсистеми [16]. Для електронного двополюс-
ника загальний результат такий [11]:

Γ(2)(q,−q) = −
1

2

π(q)

ε(q)
. (26)

Тут π(q) — поляризацiйна функцiя електронного газу,
а ε(q) — його дiелектрична проникнiсть. Звичайним
для цих двох функцiй є використання наближення ви-
падкових фаз iз урахуванням обмiнної взаємодiї i ко-
реляцiй електронiв у наближеннi локального поля:

ε(q) = εeff(q) = 1 + [V (q) + U(q)]π0(q) (27)

— ефективна дiелектрична проникнiсть електронного
газу в наближеннi локального поля,

U(q) = −2πe2/(q2 + λk2
F) (28)

— потенцiйна енерґiя обмiнної взаємодiї i кореляцiй
електронного газу, λ ≈ 2 [17],

π(q) = π0(q) =

×
mkF

π2~2

(

1

2
+

4k2
F − q2

8kFq
ln

∣

∣

∣

∣

2kF + q

2kF − q

∣

∣

∣

∣

)

(29)

— поляризацiйна функцiя iдеального електронного
газу.

Зазначимо, що використання iнтерполяцiйної фор-
мули Ноз’єра–Пайнса для кореляцiйної енерґiї не уз-
годжується з вибраним наближенням для функцiї ло-
кального поля. Вплив цього чинника на чисельнi роз-
рахунки з’ясуємо далi. Реальним шляхом полiпшення
теорiї в цьому аспектi є використання самоузгоджено-
го пiдходу [18–20], хоча це i призводить до складнiших
чисельних розрахункiв.

Для електронного триполюсника результати рiзних
авторiв суттєво вiдрiзняються. Проведене тут обчис-
лення електронного триполюсника для моделi iдеаль-
ного електронного газу збiгається з результатом, от-
риманим у роботi [14], тому саме цей результат ми й
використовуватимемо в подальших чисельних розра-
хунках. Вiдповiдно до цiєї працi

Γ(3)(q1,q2,q3) =
Λ

(3)
0 (q1,q2,q3)

ε(q1)ε(q2)ε(q3)
, (30)

Λ
(3)
0 (q1,q2,q3) =

2m

3π2~4

q2
R

q1q2q3
Re

{

3
∑

i=1

cos(θi) ln

∣

∣

∣

∣

2kF + qi

2kF − qi

∣

∣

∣

∣

− ∆

[

2∆ arctan(∆A), kF/qR > 1

ln
∣

∣

∣

1−∆A
1+∆A

∣

∣

∣
, kF/qR < 1

]}

, (31)

∆ = |k2
F − q2

R|
1/2q−1

R ,

A =
q1q2q3

(2kF)3

(

1 −
1

2

q2
1 + q2

2 + q2
3

(2kF)2

)−1

,

2qR =
q1

sin(θ1)
=

q2

sin(θ2)
=

q3

sin(θ3)
,

cos(θ1) = − cos(q̂2q3),

cos(θ2) = − cos(q̂3q1),

cos(θ3) = − cos(q̂1q2).

Електроннi багатополюсники вищих порядкiв для
довiльних значень арґументiв можуть бути зображе-
ними тiльки у виглядi iнтеґралiв, тому їх практичне

використання ускладнене. Виняток становить чоти-
риполюсник Λ

(4)
0 (q1,−q1,q2,−q2) [11].

Наведене наближення для електронного триполюс-
ника вiдповiдає врахуванню електрон–електронної
взаємодiї в наближеннi самоузгодженого поля [11], у
межах якого електрон–електронну взаємодiю беремо
до уваги лише через екранування зовнiшнього поля
— поля протонiв.

Члени ж другого i третього порядкiв за електрон–
протонною взаємодiєю пiсля переходу вiд пiдсумову-
вання до iнтеґрування у сферичнiй системi координат
мають вигляд:

E2 = −N
1

4π2

∞
∫

0

π(q)

ε(q)
w2(q)S(q)q2dq, (32)

E3 = N
1

4π2

∞
∫

0

dq1 q2
1

∞
∫

0

dq2 q2
2F (q1, q2), (33)
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F (q1, q2) =
1

2

π
∫

0

Λ
(3)
0 (q1,q2,−q1 − q2)

ε(q1)ε(q2)ε(|q1 + q2|)
w(q1)w(q2)w(|q1 + q2|)S(q1,q2,−q1 − q2) sin(θ12)dθ12.

Оскiльки електрон–протонна взаємодiя вiдома точ-
но, то головне наближення ми використали в по-
дальших розрахунках внеску третього порядку за
електрон–протонною взаємодiєю, — це геометричне
наближення для тричастинкового структурного фак-
тора [16,21,22]

S(q1,q2,q3) = S(q1)S(q2)S(q3). (34)

Популярнiсть цього наближення зумовлена тiльки йо-
го простотою.

Отже, внутрiшню енерґiю металевого водню можна
записати так:

E = E0i + Eii + E0e + EHF + Ecor +

∞
∑

n=2

En. (35)

Електроннiй складник цiєї енерґiї можна взяти при
T = 0, оскiльки характерна енерґiя електронiв —
енерґiя Фермi — становить приблизно 200000 К. Вод-
ночас, якщо температура металевого водню станови-
тиме декiлька десяткiв тисяч градусiв, то температур-
ний складник енерґiї електронiв уже буде помiтним.

IV. ВIЛЬНА ЕНЕРҐIЯ I ТИСК

За означенням вiльної енерґiї

F = E − TS, (36)

де E — внутрiшня енерґiя системи, а S — її ентропiя.
Останню можна записати у виглядi суми електронно-
го та протонного складникiв

S = Se + Si. (37)

Se — електронний внесок в ентропiю з урахуванням
електрон–протонної взаємодiї; Si — протонний внесок
в ентропiю з урахуванням протон–протонної взаємо-
дiї. Як i у випадку внутрiшньої енерґiї, провiдним чле-
ном електронного внеску в ентропiю є ентропiя iде-
ального електронного газу. Однак для виродженого
електронного газу вона досить мала,

Se ≈ S0e = N
π2kF

2

kFT

εF
,

i нею можна знехтувати порiвняно з протонним вне-
ском в ентропiю. Таке наближення цiлком узгоджує-
ться з використанням енерґiї основного стану елект-
ронного газу при T = 0. Протонний внесок в ентропiю
можна взяти у наближеннi твердих сфер [10,23]

Si = Shs = S0i + Si(η). (38)

Тут знову протонний внесок в ентропiю можна зоб-
разити як внесок iдеального протонного газу S0i i
внесок, зумовлений взаємодiєю мiж протонами Si(η).
Цього разу обидва внески є суттєвими:

S0i = NkB ln

[

e

n

(

eMkBT

2π~2

)3/2
]

, (39)

де M — маса протона, n — густина протонiв,

Si(η) = NkB
3η2 − 4η

(1− η)2
. (40)

Тиск знаходимо звичайним способом

P (V, T ) =

[

∂F (V, T )

∂V

]

T

. (41)

V. ПАРНА ЕФЕКТИВНА МIЖПРОТОННА
ВЗАЄМОДIЯ

Важливою характеристикою при чисельних розра-
хунках рiзних властивостей металу є парна ефектив-
на мiжйонна взаємодiя. Для нас цiннiсть цiєї харак-
теристики полягає в тому, що єдиним параметром,
вiд якого вона залежить, є густина системи. Оскiльки
за залежнiстю парної ефективної взаємодiї вiд мiж-
протонної вiдстанi можна визначити дiяметр твердих
сфер для довiльної заданої температури, то ми отри-
муємо можливiсть виразити дiяметр твердих сфер як
функцiю густини й температури.

Вираз для парного ефективного потенцiялу у дру-
гому порядку теорiї збурень за електрон–протонною
взаємодiєю добре вiдомий i має вигляд

Vef(R) =
e2

R
−

1

2Rπ2

∞
∫

0

Q(q) sin(qR)q dq, (42)

де

Q(q) = V 2(q)
π0(q)

εeff(q)
. (43)

Наведений вираз не мiстить будь-яких пiдгiнних па-
раметрiв, що характеризують протонну пiдсистему, i
залежить тiльки вiд хвильового вектора Фермi, тобто
вiд густини системи. Єдиним унiверсальним набли-
женням, зробленим при його отриманнi, є наближен-
ня випадкових фаз для електронної пiдсистеми з ура-
хуванням обмiнної взаємодiї i кореляцiй електронiв у
наближеннi локального поля.
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Тепер можна ввести корисне надалi поняття дiя-
метра твердих сфер, тобто мiнiмальної вiдстанi, на
яку при цiй температурi можуть наблизитись прото-
ни. Цю вiдстань знаходимо з умови рiвности кiнетич-
ної й потенцiйної енерґiї протонiв при їх взаємному
зближеннi

Veff(σ) = 3kBT/2. (44)

Тут значення кiнетичної енерґiї вiдраховується вiд
дна потенцiйної ями. Характер парної ефективної

протон–протонної взаємодiї показано на рис. 1. З ньо-
го видно, що для густини, яка вiдповiдає густинi пере-
ходу водню в металевий стан (0.3 моль/см3), глиби-
на потенцiйної ями становить приблизно 140 граду-
сiв. При бiльших густинах потенцiйна яма практично
зникає. Отже, у металевого водню при високих тем-
пературах суттєвим є лише вiдштовхування мiж про-
тонами. Це однозначно свiдчить проти можливости
iснування металевого водню при високих температу-
рах i зняттi зовнiшнього тиску. Система в цих умовах
не стiйка.

Рис. 1. Парна ефективна протон–протонна взаємодiя Veff(R) у металевому воднi в градусах як функцiя вiдстанi мiж
протонами R в атомних одиницях для рiзних густин n у моль/см3 i при температурi T = 3000 К.

Доцiльним є також таке зауваження. Поведiнка
потенцiялу мiжпротонної взаємодiї на малих вiдста-
нях надзвичайно чутлива до апроксимацiї функцiї ло-
кального поля, особливо глибина першого мiнiмуму
та його форма. За досить високих температур, при
яких iснує водень у металевому станi, роль зазначено-
го чинника дещо зменшується, оскiльки суттєвою при
визначеннi дiяметра твердих сфер є поведiнка мiж-
протонної взаємодiї досить далеко вiд першого мiнi-
муму, а саме в дiлянцi сильного вiдштовхування. От-
же, вплив конкретного вибору потенцiялу локального
поля зi зростанням температури спадає.

Другим важливим чинником, що впливає на точ-
нiсть обчислення дiяметра твердих сфер, є викорис-
тання першого незниклого члена теорiї збурень за
електрон–протонною взаємодiєю при обчисленнi пар-
ної ефективної мiжпротонної взаємодiї та iґноруван-
ня тричастинкової взаємодiї. Цi чинники також пере-
важно впливають на координати першого мiнiмуму
парного потенцiялу.

VI. ЧИСЕЛЬНI РОЗРАХУНКИ
I ОБГОВОРЕННЯ РЕЗУЛЬТАТIВ

Вiдсутнiсть експериментальних даних щодо тиску
металевого водню ускладнює перевiрку адекватнос-
ти запропонованої теорiї для рiвняння стану. Фактич-
но, єдинi данi, з якими можна порiвняти наш резуль-
тат, є данi авторiв вiдкриття металевого водню [2].
За цими даними при температурi 3000 К i густинi
0.3 моль/см3 тиск становить 1.4 Мбар. На жаль, цi
данi не супроводжуються демонстрацiєю моделi, яку
використовували при розрахунках. За результатами
наших розрахункiв, за тих же умов тиск становить
1.38 Мбар. Така близькiсть значень тиску, з нашого
погляду, свiдчить не стiльки про адекватнiсть теорiї
умовам експерименту, скiльки про подiбнiсть методик
розрахунку тиску i зроблених при цьому спрощуваль-
них припущень. Арґументи для вiдповiдi про придат-
нiсть, наприклад, моделi майже вiльних електронiв
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слiд шукати в межах самої теорiї. Безрозмiрним пара-
метром, що характеризує застосовнiсть моделi майже
вiльних електронiв, тобто роль електрон-йонної взає-
модiї, є ~/εFτ , де εF — енерґiя Фермi, τ — час життя
електрона у станi зi заданим значенням хвильового
вектора. Цей час життя близький до часу релакса-
цiї для електропровiдности та теплопровiдности ме-
талу. Модель майже вiльних електронiв застосовна в
разi, коли цей параметр менший за одиницю. Якщо

цей параметр прямує до одиницi, то довжина вiльно-
го пробiгу електронiв провiдности прямує до серед-
ньої мiжпротонної вiдстанi. На наступному рисунку
(рис. 2) наведено залежнiсть зазначеного параметра
вiд густини й температури. Обчислення залежности
часу релаксацiї для електропровiдности вiд густини
й температури виконується аналогiчно до обчислен-
ня залежности вiд цих величин iнших характеристик
металевого водню [7].

Рис. 2. Залежнiсть вiд густини й температури безрозмiрного параметра ~/εFτ , що характеризує застосовнiсть набли-
ження майже вiльних електронiв.

З цього рисунка видно, що для малих густин i ви-
соких температур безрозмiрний параметр може бу-
ти близьким до 1. Тобто, у цьому разi модель май-
же вiльних електронiв не застосовна. Для високих
густин i малих температур параметр значно менший
вiд 1 i модель майже вiльних електронiв є доброю.
Зокрема модель майже вiльних електронiв є досить
доброю для густини n = 0.3 моль/см3, при якiй ме-
талевий водень уперше отримали. При цьому пара-
метр неiдеальности rs, наприклад, для температури
3000 К, є бiльшим за одиницю, змiнюючись в iнтер-
валi 2 ÷ 1.4, що типово для металiв. Другим важли-
вим моментом теорiї є принципова роль електрон–
протонної взаємодiї при формуваннi не тiльки кiне-
тичних, але й термодинамiчних властивостей метале-
вого водню. Це видно з таких результатiв чисельних
розрахункiв. Без урахування електрон–протонної вза-
ємодiї при температурi 3000 К i густинi 0.3 моль/см3

тиск має нефiзичне значення — 0.27 Мбар. При вра-
хуваннi електрон–протонної взаємодiї у другому по-

рядку теорiї збурень тиск уже дорiвнює 1.13 Мбар.
При подальшому врахуваннi ще й члена третього по-
рядку тиск дорiвнює 1.38 Мбар. Наскiльки доброю є
теорiя збурень для енерґiї електронного газу в полi
протонiв, видно з наступних чисельних результатiв.
Енерґiя електронного газу в нульовому наближеннi за
електрон–протонною взаємодiєю, тобто при врахуван-
нi його кiнетичної енерґiї та енерґiї обмiнної взаємодiї
i кореляцiй, дорiвнює 0.45 а.о. Член другого поряд-
ку за електрон–протонною взаємодiєю — 0.076 а.о.,
член третього порядку — 0.17 а.о. Такi значення пер-
ших трьох членiв ряду теорiї збурень за електрон–
протонною взаємодiєю дають змогу оптимiстично оцi-
нювати збiжнiсть усього ряду теорiї збурень. У цьому
сенсi ситуацiя зi збiжнiстю ряду теорiї збурень для
енерґiї є кращою нiж, наприклад, для електричного
опору [7]. В останньому випадку, як видно з наступно-
го рисунка (рис. 3), ряд теорiї збурень, що починаєть-
ся з членiв другого порядку за електрон–протонною
взаємодiєю, збiгається доволi повiльно.
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Рис. 3. Електричний опiр металевого водню в мкОм·см при T = 9000 К: R2 — член другого порядку за елект-
рон–протонною взаємодiєю; R3 — член третього порядку за електрон–протонною взаємодiєю [7]; R = R2/(1−R3/R2) —
результат наближеного пiдсумовування ряду теорiї збурень за електрон–протонною взаємодiєю.

З цього рисунка (рис. 3) видно, що член третього
порядку для всiх густин менший за член другого по-
рядку всього на декiлька десяткiв вiдсоткiв. Видно
також, що збiжнiсть ряду теорiї збурень для елект-
ричного опору полiпшуються зi зростанням густини.

Характерну поведiнку тиску як функцiї температу-
ри й густини можна побачити на наступному рисунку
(рис. 4). Видно, що тиск зростає як iз пiдвищенням
температури, так i зi збiльшенням густини. Вiдповiд-
нi залежностi мають монотонний i нелiнiйний харак-
тер. Наведена поведiнка тиску як функцiї температу-
ри й густини характерна для значень цих параметрiв,
далеких вiд тих, при яких вiдбувається фазовий пе-
рехiд рiдина–тверде тiло. Цей перехiд спостерiгаємо
або при наведених температурах i бiльших густинах,
або при наведених густинах i менших температурах,
i вiн є предметом окремого дослiдження. Достовiр-
нiсть одержаних результатiв при температурах, що
значно перевищують 3000 К, суттєво вища, нiж при
температурi, при якiй отримали металевий водень у
земних умовах. Причина в наявностi в енерґетично-
му спектрi електронiв металевого водню при густинi
0.3 моль/см3 забороненої зони шириною 3000 К. Це
дає змогу застосувати запропоновану теорiю, напри-
клад, до оцiнки тиску в ядрах планет-гiгантiв Соняч-
ної системи, де температури суттєво вищi.

Водночас для високих температур уже слiд урахо-
вувати температурнi поправки до багатополюсникiв i
дiелектричної проникности електронного газу.

З наступного рисунка (рис. 5) видно, що навiть у

розглянутому дiяпазонi температур безрозмiрний па-
раметр kBT/εF, який характеризує виродження елек-
тронного газу, досить значний i його врахування мо-
же помiтно змiнити отриманi результати, насамперед
при високих температурах.

З цього рисунка (рис. 5) також видно, що за раху-
нок зростання кiнетичної енерґiї при зростаннi густи-
ни електронний газ зi збiльшенням густини стає бiльш
виродженим.

Повертаючись до значення тиску, при якому був
вiдкритий металевий водень, зазначимо таке. Елект-
ричний опiр i тиск ми розрахували в межах однiєї мо-
делi й однакових наближень. Експериментально ви-
мiряне значення електричного опору майже на поря-
док вище, нiж ми отримали в результатi наближеного
пiдсумовування ряду теорiї збурень для електрично-
го опору. За цих умов отриманi теоретичнi значення
тиску не можуть бути близькими до експерименталь-
них. Питання про те, при якому тиску був вiдкритий
металевий водень, i далi не з’ясоване. Причина та-
кої невизначености не пов’язана з використаною мо-
деллю металевого водню. Як зазначалось вище, умо-
ви застосовности моделi досить добре виконуються.
Однiєю причиною є iґнорування забороненої зони в
енерґетичному спектрi електронiв, яка суттєва лише
при вiдносно низьких температурах i густинах. Друга
причина полягає в нез’ясованостi питання про те, яка
частка водню перебуває в атомарному станi. Ця при-
чина також може бути суттєвою лише при вiдносно
низьких температурах i густинах.
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Рис. 4. Тиск у Мбар як функцiя густини й температури.

Рис. 5. Залежнiсть безрозмiрного параметра kBT/εF, що характеризує ступiнь виродження електронного газу, вiд
густини й температури.

Отже, теорiя, яку ми запропонували, претендує на
кiлькiсний опис як рiвноважних, так i нерiвноваж-
них властивостей металевого водню лише в дiяпазо-
нi порiвняно високих температур i густин. При цьо-

му якщо температура дорiвнює 3000 К, то густина
має значно перевищувати 0.3 моль/см3. Якщо густи-
на дорiвнює 0.3 моль/см3, то температура має значно
перевищувати 3000 К.
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We have calculated the pressure of the liquid metallic hydrogen. The whole consideration is based on a nearly
free electrons model. The series of perturbation theory over degrees of an electron–proton interaction is used
for calculation of thermodynamic potentials of metallic hydrogen. The electron subsystem was considered in the
random phase approximation with the exchange interaction and the correlations in the local field approximation
taken into account. A proton–proton interaction is taken into account in the hard sphere approximation. As for
the metallic hydrogen the electron–proton interaction is known precisely, for fixed temperature and density the
unique parameter of the theory is the hard sphere diameter. For its determination the effective pair proton–
proton interaction was used. For numerical calculations the zeroth, second and third members of the series of
perturbation theory on an electron–proton interaction were taken into account. The third-order contribution on
an electron–proton interaction for pressure is essential, but it is significantly smaller than the second-order one in
all the investigated temperatures and density range. This range is characteristic as for experiments on deriving
metallic hydrogen in laboratory conditions, as well for gas giant planets of the Solar system. The pressure has
appeared to be monotonically growing function of temperature and density at all investigated temperatures and
densities. The comparative analysis of perturbation theory series behavior for an electrical resistivity is executed
too. The pressure significances obtained by us for temperatures and densities, characteristic for conditions of metal
hydrogen deriving, are quite close to significances indicated by the authors of metallic hydrogen discovery.
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